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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi customer satisfaction, customer loyalty dan purchase intention 

pada komunitas barang fashion bermerek mewah di Kota Batam. Variabel 

independen yang digunakan yaitu integration, interactivity as a process, perceived 

interactivity, dan attitude. Pemanfaatan program SPSS versi 23 dilakukan agar 

bisa menganalisa data serta untuk menjelaskan demografi responden dan 

SMARTPLS versi 3.0 untuk menjelaskan korelasi antar variabel yang berjenjang.

Dari hasil analisis hubungan antar variabel, didapatkan data bahwa:

1. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa integration berdampak signifikan positif 

terhadap interaction as a process diterima.

2. Hipotesis  2  yang  menyatakan bahwa interaction as a process berdampak 

signifikan positif terhadap perceived interactivity diterima.

3. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa perceived interactivity berdampak 

signifikan positif terhadap attitude diterima.

4. Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa attitude berdampak signifikan positif 

terhadap customer satisfaction diterima.

5. Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa attitude berdampak signifikan positif 

terhadap customer loyalty ditolak.

6. Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa attitude berdampak signifikan positif 

terhadap purchase intention ditolak.
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7. Hipotesis 7 yang menyatakan bahwa customer satisfaction berdampak 

signifikan positif terhadap customer loyalty ditolak.

8. Hipotesis 8 yang menyatakan bahwa customer loyalty berdampak signifikan 

positif terhadap purchase intention diterima.

Dengan adanya hasil penelitian ini, perusahaan yang memiliki komunitas 

di media sosial dapat meningkatkan purchase intention atau minat pembelian 

terhadap produk mereka melalui pemahaman tentang integritas komunitas. 

Integration atau integrasi terhadap suatu merek pada suatu komunitas akan 

membuat para anggotanya mulai menjalin hubungan antara satu anggota dengan 

anggota lainnya. Mereka berbagi pengalaman tertentu mengenai merek, menjalin 

kepercayaan dan memberikan dorongan positif pada interaktivitas yang dijalankan 

(interaction as a process), sehingga akan menumbuhkan perceived interactivity 

dan attitude terhadap produk tersebut. Perceived interactivity berkaitan dengan 

apa yang para anggota komunitas rasakan dari interaksi mereka di dalam 

komunitas tersebut. Attitude berkaitan dengan bagaimana para anggota komunitas 

bersikap atau memberikan pandangan terhadap produk yang menjadi bahan 

pembicaraan di dalam komunitas tersebut.

Perusahaan juga perlu memahami bahwa dengan adanya attitude yang baik 

dari anggota komunitas terhadap suatu produk, maka akan menimbulkan customer 

satisfaction dimana para anggota komunitas merasa kebutuhan dan harapannya 

dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Selain itu perlu juga dilakukan hal-hal yang 

dibutuhkan untuk menciptakan customer loyalty atau loyalitas pelanggan sehingga 

akan menimbulkan purchase intention atau minat pembelian dari para anggota 

komunitas tersebut.

Nadya Meylia. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Satisfaction, Customer Loyalty, dan Purchase Intention pada 
Komunitas Barang Fashion Mewah di Kota Batam. 
UIB Repository©2020 



62 

Universitas Internasional Batam 

5.2 Keterbatasan

Yang menjadi keterbatasan selama penelitian berlangsung ialah variabel 

independen yang digunakan untuk menjelaskan variabel customer satisfaction,

customer loyalty, dan purchase intention masih terbatas sehingga belum dapat 

menjelaskan mengenai variabel-variabel tersebut dengan lebih komprehensif, 

terutama pada variabel customer loyalty. Hal ini dapat terlihat dari nilai R 

adjusted square variabel customer satisfaction sebesar 0,579 (57,9%), variabel 

customer loyalty sebesar 0,003 (0,3%) dan variabel purchase intention sebesar 

0,747 (74,7%).

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel lain yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan customer satisfaction adalah knowledge dan skills (Layuk et. 

al., 2017), professionalism dan product quality (Nisaq, 2017), attention dan action 

(Susilowati, 2016), price perception, corporate image dan brand image (Soliha & 

Sulistiyanto, 2015), dan service quality (Widowati, 2016). Variabel lain yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan customer loyalty adalah service quality (Lee 

& Kao, 2015), trust dan commitment (Widowati, 2016), price perception,

corporate image dan brand image (Soliha & Sulistiyanto, 2015), serta consumer 

engagement (Jayasingh, 2019). Variabel perceived usefulness, perceived ease of 

use, dan subjective norm dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan variabel 

purchase intention (Udayana & Ramadhan, 2019), product promotion (Sulutgo, 

et. al., 2018), word of mouth (Nurhidayat & Marsudi, 2020), service quality 

(Rizqullah & Elida, 2015), dan trust (Norhermaya & Soesanto, 2016).
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5.3 Rekomendasi

Berikut ini merupakan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya maupun 

bagi pihak yang berkepentingan berdasarkan kesimpulan yang sudah

dijelaskan diatas:

1. Penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan memanfaatkan komunitas 

jenis barang yang berbeda.

2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti variabel independen yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini agar dapat menjelaskan lebih komprehensif 

mengenai variabel customer satisfaction, customer loyalty, dan purchase 

intention pada konteks integrasi komunitas. Variabel knowledge, skills,

professionalism, product quality, attention, action, price perception,

corporate image, brand image, dan service quality dapat digunakan untuk 

menjelaskan variabel customer satisfaction. Variabel service quality, trust,

commitment, price perception, corporate image, brand image, dan 

consumer engagement dapat digunakan untuk menjelaskan variabel 

customer loyalty. Variabel perceived usefulness, perceived ease of use,

subjective norm, product promotion, word of mouth, service quality, dan 

trust dapat digunakan untuk menjelaskan variabel purchase intention.

3. Penjual barang fashion mewah yang memiliki komunitas di media sosial 

perlu membuat strategi marketing yang tepat dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang berkaitan dengan integrasi komunitas seperti 

meningkatkan kualitas pelayanan di media sosial, memberikan promosi 

yang menarik dan memberikan perhatian khusus kepada para anggota 

komunitas. Hal tersebut ditujukan agar dapat meningkatkan kepuasan,
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loyalitas serta niat pembelian pelanggan yang selanjutnya dapat 

meningkatkan penjualan barang fashion mewah mereka.
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